Vikingebyen i Sebbersund - Vedtægter CVR: 30313127
§
Foreningens navn er Vikingebyen i Sebbersund
Foreningens hjemsted er Aalborg kommune
§
Foreningens formål er på den handelsplads der i vikingetiden har ligget ved sebbersund.
at medvirke til rekonstruktion af bopladsen, herunder opførelse af stavkirke, arbejdende
værksteder, støtte til udgravninger, udstillingsaktiviteter og iøvrigt ethvert formål, der står i
forbindelse med disse aktiviteter
§
I foreningen kan optages som medlem enhver person, forening eller rma, der ønsker at
støtte foreningens formål
Indmeldelse af medlemmer sker ved henvendelse til bestyrelsen
Bestyrelsen fastsætter størrelsen på kontingentet for foreningens medlemmer
§
Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed
Generalforsamlingen afholdes hvert år i marts måned og indkaldes af bestyrelsen med
mindst 6 dages varsel ved bekendtgørelse på foreningens hjemmeside og/eller
socialmedia på internet og/eller mail til medlemmer
Indkaldelsen skal angive tid og sted for generalforsamlingen samt dagsorden
Dagsorden skal omfatte følgende punkte
1. A æggelse af bestyrelsens årsberetning for det seneste forløbne år
2. Forelæggelse til godkendelse af årsregnskab med påtegning af revisor
3. Valg af bestyrelsesmedlemmer
4. Valg af suppleanter
5. Valg af revisor
6. Indkomne forslag
7. Eventuelt
Ekstraordinær generalforsamling afholdes, hvis bestyrelsen nder anledning dertil, eller
hvis det til behandling af et angivet emne skriftligt begæres af 1/5 af foreningens
medlemmer
Forslag der agtes stillet på en generalforsamling skal indsendes til formanden senest 5/2
hvert år, dog at ethvert forslag, som er indgivet til formanden inden denne udsender
indkaldelse til generalforsamling, skal optages på dagsorden
§
Ethvert medlem har ret til at få et angivet emne behandlet på generalforsamlingen
Generalforsamlingen vælger selv sin dirigent
I en af bestyrelsen autoriseret protokol optages en kort beregning om forhandlingerne
Beretningen underskrives af dirigenten og formanden for bestyrelsen
Beslutninger træffes af de mødende stemmeberettigede ved simpel stemme erhed med
mindre nærværende vedtægter bestemmer noget andet
Til vedtagelse af forslag om ændringer af vedtægter eller opløsning af foreningen kræves
dog at 2/3 af foreningens aktive medlemmer stemmer herfor
Såfremt mindre end 2/3 af foreningens medlemmer er mødt, men 2/3 af de fremmødte har
stemt for forslaget afholdes ny generalforsamling inden 14 dage, og på denne kan
forslaget vedtages med 2/3 af de fremmødte, uanset hvor mange medlemmer der er mødt
Stemmeret kan udøves af medlemmerne, der hver har en stemme
Der kan gives fuldmagt til et andet medlem, et medlem kan dog højst have 2 fuldmagter
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§
Bestyrelsen er udpeget ved foreningens stiftelse og de supplerer sig på følgende måde:
Bestyrelsen består af 8 medlemmer, hvoraf 2 udpeges af Aalborg byråd for 4 år ad gangen
følgende byrådsperioderne. De øvrige vælges på generalforsamlingen for 2 år ad gangen,
og skal være medlemmer af foreningen. Af de 6 generalforsamlingsvalgte medlemmer er 3
på valg i lige år, mens 3 er på valg i ulige år
Bestyrelsen konstituerer sig selv således, formand, næstformand, kasserer
Bestyrelsen har den overordnede ledelse af foreningens anliggender
Bestyrelse opretter ad hoc underudvalg efter behov
Møderne indkaldes af formanden, så ofte han - hun nder det nødvendigt, samt når 4
medlemmer af bestyrelsen ønsker det
Beslutningen træffes af de mødende bestyrelsesmedlemmer ved simpel stemme erhed
Bestyrelsens beslutninger indføres i en af bestyrelsen, autoriseret protokol, der
underskrives af de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer
Foreningen tegnes fa 2 bestyrelsesmedlemmer, hvoraf den ene skal være formanden eller
næstformanden
Bestyrelsen kan meddele kasseren eller andre prokura til at tegne overfor pengeinstitutter
og girokort eller lignende
Foreningens regnskabsår løber fra 1 januar til 31 december
Medlemmer der ikke betaler senest 3 måneder efter påkrav, kan slettes af medlemslisten
Bestyrelsen skal stedse være forpligtet med varsel på 7 dage at indkalde til ekstraordinær
generalforsamling såfremt den må konstatere at indgående forpligtigelser ikke kan
honoreres ved forfald
§
Foreningens årsregnskab revideres af 2 på generalforsamlingen valgte revisorer, som
afgår efter tur. Revisorerne har adgang til alle regnskabsbøger og beholdninger og kan
fordre enhver oplysning, som de nder af betydning for deres hverv
§
De enkelte medlemmer er ved udtræden ikke berettiget til at fordre nogen del af
foreningens formue betalt, og foreningens formue kan ingenside udloddes til
medlemmerne
§
Den generalforsamling som måtte beslutte opløsning af foreningen, skal samtidig træffe
beslutning om afvikling af foreningens aktiver og passiver og i denne forbindelse nedsætte
et likvidationsudvalg
Såfremt der foreligger en formue, når samtlige gældsposter er betalt, skal overskuddet
efter likvidationsudvalgets nærmere bestemmelse anvendes til fortsat støtte af
arkæologiske udgravninger i området, eller udstillingsvirksomhed i forbindelse hermed
Ændret på den ordinæregeneralforsamling den 19. juni 2020 og den ekstraordinære
generalforsamling den 30. juni 2020.
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